Moja Niepodległa za 20 lat
Cele konkursu:
Uczczenie 100 rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości.
Rozwijanie talentów pisarskich młodzieży, wyobraźni i twórczego działania.
Umożliwianie rozwijania zainteresowań literackich.
Propagowanie piękna języka ojczystego. Rozbudzanie świadomości języka jako składnika
dziedzictwa kulturowego.
5. Utrwalanie postaw patriotycznych.
6. Promowanie uzdolnionej młodzieży.
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Organizator
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Moja Niepodległa za 20 lat jest Renata Majewska-Barabasz,
wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: „Centrum Edukacji Ego Partum Renata Majewska-Barabasz”
z siedzibą w Ciechanowie, kod pocztowy: 06-400, ul. Powstańców Wielkopolskich 9 lok. 60, NIP
5661041895, REGON 368230947, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Regulamin:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania nawiązującego do tematu „ Moja Niepodległa za
20 lat”. Uczniowie redagują opowiadanie, w którym przedstawią swoją wizję ojczyzny za 20 lat.
Najlepsze prace zostaną opublikowane w formie książki.
3. Praca powinna być zapisana w formacie A4 doc lub docx, nie może przekroczyć 500 słów, czcionka
Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza.
4. Każde opowiadanie musi być opatrzone tytułem ( tytuł nie wlicza się do liczby słów).
5. W konkursie bierze udział dowolna liczba uczniów z całej szkoły. Nauczyciel – koordynator
konkursu ocenia i wybiera dwie najlepsze prace, w dwóch kategoriach wiekowych : po jednej z klasy
VII i VIII.
6. Nauczyciel – koordynator konkursu może udzielać wskazówek dotyczących formy wypowiedzi, jaką
jest opowiadanie, korygować drobne błędy ortograficzne, interpunkcyjne i językowe.
Niedopuszczalna jest pomoc w zakresie treści opowiadania.
7. Praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość ucznia biorącego udział w konkursie i nie
może być wcześniej nigdzie publikowana i nagradzana.
8. Do pracy konkursowej niezbędne jest dołączenie metryczki: imię i nazwisko ucznia, klasa, dokładna
nazwa i adres szkoły ( włącznie z województwem), a także imię i nazwisko nauczyciela –
koordynatora.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania zgody lub braku zgody na publikację
swojego imienia i nazwiska ( załącznik 2).

10. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie są zobowiązani do podpisania
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Brak zgody jest jednoznaczny z odstąpieniem
od konkursu ( załącznik 1).
11. Podpisując zgodę, o której mowa w ust. 10, rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych rodzica i dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji publikacji i ewentualnej
dostawy zamówionej książki (Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) („RODO”).

12. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów biorących udział w konkursie są zobowiązani do podpisania
zgody na publikację opowiadania dziecka (zawierającą oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu
majątkowych praw autorskich do opowiadania w zakresie umożliwiającym jego publikację w
książce, o której mowa w ust. 2). Brak zgody jest jednoznaczny z odstąpieniem od konkursu
(załącznik 3).
13. Koszty wydania książki ponosi Organizator. Rodzice / opiekunowie prawni przenoszą autorskie
prawa majątkowe do zgłoszonej pracy swojego dziecka na Organizatora.
14. Do dnia 30.09.2018 r. nauczyciel- koordynator konkursu jest zobowiązany do wysłania deklaracji
udziału w konkursie za pomocą poczty elektronicznej do Organizatora.
15. Prace powinny zostać wysłane drogą elektroniczną najpóźniej do 21.10.2018 r. na adres
Organizatora: poczta@egopartum.edu.pl .
16. Zgody rodziców/ opiekunów prawnych ( załącznik 1 i załącznik 3) na publikację opowiadań
powinny zostać wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do dnia
28.10.2018 r. na adres Organizatora:
Centrum Edukacji Ego Partum
ul. Powstańców Wielkopolskich 9 lok.60
06-400 Ciechanów
17. Zgody nauczycieli ( załącznik 2) na publikację imienia i nazwiska powinny zostać wysłane listem
poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 28.10.2018 r. na adres
Organizatora:
Centrum Edukacji Ego Partum
ul. Powstańców Wielkopolskich 9 lok.60
06-400 Ciechanów
18. Spośród wszystkich przesłanych prac konkursowych Organizator wybierze najlepsze opowiadania,
które zostaną opublikowane w formie książki pt. „ Moja Niepodległa za 20 lat”.
19. Uczestnicy konkursu, których opowiadania zostaną opublikowane, mogą zamówić dowolną liczbę
egzemplarzy książki w cenie 30 zł / szt. (w tym koszty wysyłki).
Zamówienie jest dobrowolne, należy je złożyć do dnia 23.11.2018 r.
20. Publikacja książki zaplanowana jest na grudzień 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo
późniejszej publikacji wynikające z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora.
21. Poprzez zgłoszenie i udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego
Regulaminu.
22. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą oceniane.
23. Przestrzeganie terminów zawartych w harmonogramie jest konieczne.
Kryteria oceny prac :
Prace będą oceniane pod kątem:
- zgodności z tematem przewodnim konkursu,
- samodzielności, oryginalności i twórczego charakteru,
- poziomu literackiego,
- poprawności językowej i stylistycznej.

